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Asukkaiden turvallisuus ja työmaan sujuva 
eteneminen  
 

Saneeraamme vesihuoltoverkoston Pitäjänmäen, Marttilan ja osittain 
Reimarlan alueella Helsingissä. Koska alue on laaja, saneeraus on jaettu 
neljään osaan. Alueet 1 ja 4 valmistuvat tämän vuoden aikana ja alueiden 2  
ja 3 saneeraus valmistuu ensi vuonna. Teemme töitä niin kotikaduillanne  
kuin kiinteistöjenne tonteilla. 
 

Työmaa on jaettu  
neljään osaan:  

 
Alue 1, valmis 11/23 
 
Alue 2, valmis 12/22 
 
Alue 3, valmis 12/22 
 
Alue 4, valmis 11/23 
 
Työmaan turvallisuus ja sujuva 
eteneminen on meille erittäin tärkeää. 
Siksi toivomme, että yhteistyö 
asukkaiden kanssa on mutkatonta.  

 
Näin vältymme riskitilanteilta sekä voimme toimia hyvässä yhteistyössä välillä hyvinkin 
kapeilla Pitäjänmäen kaduilla.   
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Kulku työmaan lähettyvillä 
 
Osa alueella tehtävistä töistä joudutaan tekemään suurilla työkoneilla. Toimimme 
työmaalla niin, että koneemme kuljettajat väistävät asukkaita. Ota siis kuljettajaan 
katsekontakti ja odota kuljettajan antamaa merkkiä työmaakoneen turvalliseen 
ohitukseen.  
 
Ohjeistamme erityisesti lapsia kulkemaan saneerausalueella niin, että he vaihtavat kadun 
toiselle puolelle nähdessään työmaalla tehtävän töitä tai esimerkiksi kadulla on kaivanto.  
Jalankulku pyritään pitämään avoinna koko saneerauksen ajan ja väliaikaiset liikenne-
järjestelyt koskevat lähinnä autoliikennettä.  
 
Kerromme urakan kanavissamme erikseen kaikki yli viikon kestävistä poikkeusreiteistä. 
Noudathan kaikissa tapauksissa saneerausalueelle sijoitettuja liikennemerkkejä. 
Pyydämme myös autoilevia asukkaita noudattamaan mahdollisia siirtokehotuksia. Näin 
työt saadaan tehtyä valmiiksi nopeasti eikä asukkaille aiheudu autonsiirrosta ikäviä 
lisäkustannuksia. 
 

 
Kulku oman kiinteistön tontilta 
 
Koska työmaa ulottuu kaduille, joudumme kaivamaan myös kiinteistöjen tonttiteiden 
kohdalla. Näissä tilanteissa otamme yhteyttä omakotitalon omistajaan tai 
isännöitsijään, ja sovimme mahdollisista väliaikaisista järjestelyistä.  
  
Toimimme työmaalla niin, että työkoneemme kuljettajat väistävät asukkaita ja pidämme 
tontilta kulkua mahdollisimman avoimena. Pyydämme kiinteistöjen asukkaita kuitenkin 
varaamaan työn ajaksi tavanomaista enemmän aikaa siirtymille. 
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Väliaikaiset vesikatkokset ja viemäreiden käyttö 
 
Joudumme välillä katkaisemaan käyttöveden työn aikana. Sovimme näistä aina 
asukkaiden kanssa erikseen noin kolme päivää aikaisemmin. Viemäreiden käyttöä ei 
rajoiteta ja ne toimivat normaalisti koko urakan ajan.  
 
Vesikatkosten lisäksi yllättävät vesikatkot ovat työmaalla mahdollisia esimerkiksi 
putkirikon tai muiden ennalta arvaamattomien tilanteiden vuoksi. Olemme varautuneet 
niihin ja pyrimme minimoimaan aiheutuvat haitat.  
 
Kerromme yllättävistä tilanteista Facebook-sivulla, @pitajanmaenputkisaneeraus.   
Ota siis kanava seurantaan! Järjestämme myös aina tilanteen vaatiessa väliaikaisen 
vedenjakelun.   

 
 

Seuraa saneerausta verkossa tai ota yhteyttä!  
 
Seuraa ajankohtaisia tietoja työmaan eri vaiheista hankkeen verkkosivuilta 
www.pitajanmaenputkisaneeraus.fi sekä Facebookista 
www.facebook.com/Pitajanmaenputkisaneeraus. Ajankohtaiset uutiset on jaettu  
työmaa-alueiden mukaan. Facebookissa voit esittää myös yleisiä kysymyksiä hankkeesta. 
 
Tarkemmissa työmaahan liittyvissä asioissa voit lähettää sähköpostia osoitteeseen 
pitajanmaen.putkisaneeraus@terrawise.fi. Tai olla suoraan yhteydessä työmaahankkeen 
päivystäjään, puh. 040 626 6426.  

 

 
Saneerataan yhdessä parempaa arkea! 
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